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O Centro de Atenção Psicossocial  é um serviço de saúde comunitário e aberto do Sistema 

Único de Saúde constituído por uma equipe multiprofissional que oferece tratamento para 

pessoas com transtornos mentais, neuroses graves, psicoses, usuários de crack, álcool e outras 

drogas e demais quadros, cuja gravidade justifiquem sua permanência num espaço acolhedor, 

comunitário e promotor de vida,  é uma estratégia da Rede de Atenção Psicossocial tem a 

finalidade de ressocialização do sujeito, o Centro de Atenção Psicossocial tem a como 

proposta oferecer atendimentos á sua população de abrangência, oferecendo: 

acompanhamento clínico, reinserção Social;acesso ao trabalho e lazer. O presente trabalho 

tem como objetivo relatar projeto de intervenção- mais sorrisos especiais em pacientes do 

Centro de Atenção Psicossocial ao programa de saúde da família Guilherme trindade ao 

decorrer do estágio curricular supervisionado em Conceição do Almeida– Ba,  dentre os 

objetivos específicos deverá implementar a pratica  da universalidade, integralidade e 

igualdade  para todos os pacientes; oferecer promoção de saúde, através de palestras, 

escovação supervisionada, oportunizar todas esses pacientes o cuidado a saúde bucal; 

possibilitar atendimentos odontológicos; propiciar o acompanhamento  de um Cirurgião- 

dentista à esses pacientes. Tais atividades envolveram à abordagem sobre os fatores de risco e 

de proteção aos agravos. Foram desenvolvidas atividades de educação em saúde bucal, 

palestras sobre doenças e agravos e sobre orientação de saúde bucal, escovação 

supervisionada, aplicação tópica de flúor, distribuição de escovas, exame clinico, assim como 

também, atendimento à população. Observou-se a aceitação e interesse da comunidade pelos 

temas discutidos nas palestras, e um certo desconhecimento, o que ressalta a importância das 

ações educativas, oportunizou a esses pacientes especiais a ter acesso ao sistema único de 

saúde. Estima-se ter contribuído para a propagação das ações de promoção e prevenção das 

doenças bucais e consequente manutenção da saúde oral, oportunizar todos os pacientes o 

atendimento odontológico e acompanhamento de um cirurgião dentista. Além disso, a 

experiência com este trabalho proporcionou um aprendizado através do qual houve um 

crescimento na formação profissional humanizada voltada para uma promoção de saúde 

contextualizada. 
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